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Abstract  

The present study is the historical and descriptive semantics of the word "talla," which 

is one of the hapax legomena of the Holy Quran. Recognition of words as the main 

constituent elements of sentence structure plays a vital role in understanding the 

speaker's meaning. Therefore, we have considered it necessary to study the evolution 

of words and their semantic relations and have undertaken this research. A brief 

introduction to semantics and its two historical-descriptive types, a brief reference to 

the "hapax legomenon" approach and its historical background, the study of this word 

in the context of history and its semantic implications, especially in the era of revelation, 

and its analysis within descriptive semantics based on "descriptive-analytical" research 

method is the primary purpose of this article. In the historical genre, by exploring the 

course of its semantic evolution, it became clear that in the pre-revelation period, in the 

Semitic languages, it meant "allaqa" and "rafa'a" and in the pre-Islamic era, the names 

"talla, talil, metall" meaning "hill, neck, and spear" implies the central meaning of 

ascension. In the age of revelation, it was concluded that the word "talla" with a 

semantic expansion approach, meaning "falling on the ground from a height" with a 

mixture of previous themes, has brought a comprehensive meaning. Through 

descriptive semantics, we have tried to explain the lexical depth of this word and its 

alternative and reciprocal propositions. Hence, the paradigmatic axis has a semantic 

relationship with the verbs "kharra, Hava, Kabba" and on the semantic opposition axis 

with the verbs rafa'a, Sa'eda, Raqa." 
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   چکیده

پ معناشناس  شی نگارش  توص  ی خی تار  ی رو،  )  ی فیو  کاربرد  تک  واژگان  ازجمله  که  است  »تلّ«   hapaxواژه 

legomenonکر قرآن  م   می(  به  .دیآیبه شمار  واژگان  اصلشناخت  ارکان  فهم    دهندهلیتشک  ی عنوان  در  ساختار جمله 

بسزا  ندهیمقصود گو ازا  یی نقش  دانسته و   یها را ضرورآن   یی معنا  وابطتحول واژگان و ر  ر یکنکاش در س  رونیدارد 

  کردیگذرا به رو  یا آن و اشاره  ی فیو توص  ی خیو دو گونه تار  ی مختصر با معناشناس  یی . آشنامیاپژوهش اقدام کرده  نیبد

تار تار  نیا  یآن، و بررس  یخی »تک کاربرد« و سابقه  به   ییمعنا  یهاو آورده   خی واژه در بستر  در عصر نزول و    ژهیوآن 

در گونه    .باشدیمقاله م  نی ا  یهدف اصل  «،یلتحلی   –  یفی»توص   ق یبا روش تحق  یفیتوص  ی آن در قالب معناشناس  یواکاو

»عَلّقَ« و    ی به معنا  ی سام  یها آن، مبرهن شد که در دوران قبل از نزول، در زبان  ییتحول معنا  ر یبا کاوش در س  ،یخی تار

تل  یهااسم  ،ی»رَفَعَ« و در عصر جاهل معنا  «مِتلّ  ل،ی»تلّ،  ن  ی به  و    ی برافراشتگ  یمرکز   یمتضمّن معنا  «،زهی»تپه، گردن 

انداختن    نی»بر زم یمعنا به  ،ییگسترش معنا کردیحاصل شد که واژه »تلّ« با رو جه ینت نی ا  زیبوده است. در عصر نزول ن 

، به  یفیتوص  ی معناشناس  ذرجامع را با خود به ارمغان آورده است. در رهگ   ییقبل، معنا  نی از مضام  ی ازهی با آم  «یاز بلند 

»خَرّ،    با أفعال:  ینیبر محور جانش  رونیازا  .میافتیواژه، دست    نیو متقابل ا  نیجانش  یهاآن و گزاره  یلغو  یژرفا   نییتب

 دارد.  ییعنام  رابطه «ی»رَفَعَ،َ صَعِدَ، رَق  با افعال: ییکَبَّ« و بر محور تقابل معنا ،یهَو
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 مقدمه   .1

اصطالحsemantics)  یمعناشناس بررس  یفن  ی(  به  که  )  یاست  معنا  مطالعه  م  (meaningو    . شودیاطالق 

عبارت13:1391)پالمر، به  م  یبررس  ،ی(  ن  انیارتباط  از  که  معناست  و  واقع  مورد  شی پ  قرنمیواژه  را  توجه  آن  و  شده 

 (   4:1391زوتسو،ی اند.)اکرده ف یزبان« تعر یدی درباره کلمات کل یلی و مطالعه تحل قی»تحق 

آن  ی متعدد  یهاشاخه  یمعناشناس ازجمله  که  مدارد  زبان  توانیها  و    ای   یزمان  )در  یخی تار  یشناسبه  گذر(  زمان 

نمود.ی زمان )هم  ی فیتوص  ی شناسزبان اشاره  تغ  (historical semantics)  یخی تار  یمعناشناس  (  در    راتیی مطالعه  معنا 

م زمان  معناشناس  باشدیطول  اساساً اصطالح  معنا  نینخست  یبرا   ،یو  تکامل  و  تحوّل  به  گرد  یخی تار  ییبار    .دیاطالق 

معنا   (discreptive semantics)  یف یتوص  یمعناشناس  (.29:1391)پالمر، رابطه  مطالعه  در    ییبه  حوزه   کیواژگان 

و   یی معنا  یها بر شناخت حوزه  ی واژگان که مبتن  یا هاله  ی معنا  ی( بررس1391  :39زوتسو،ی)ا  پردازد.یخاص م  ییمعنا

مکاتب    ،یحوزه معناشناس در    .باشدیم  یفیتوص  یشده در معناشناس  مطرح  یهاهاست؛ ازجمله مؤلفهآن   ییعناروابط م

گذاشته  یادیز پژوهش  به عرصه  پارپا  آمر  س،ی اند. مکتب  مکاتب  ن  ییکایمکتب مسکو،  ا  زیو  زمره  در  بن    نیمکتب 

 اند. گرفته مکاتب قرار

حق  ،ییاروپا  پردازهینظر  (Humboldt)  »هومبولت« م  گذارانیبن  قت یدر  قلمداد  بن  او    شودیمکتب  از  پس  که 

داد.Weisgerber)   سگربر«ی»وا ادامه  را  او  افکار  و  آراء  مقدمه فلسف  (  با  بن  زبان    انهیگرا  ینسب  یاوهی با ش  یمکتب  و 

زبان است که    یو دستور  یگفتار«، ساخت درون  یگفتار« را عنوان نمود. »صورت درون  ی »صورت درون  هی شناسانه، نظر

(. اصطالح »تک  373:1370نز، ی)روب  .شودیاست که بر ماده خام گفتار افزوده م  یها و قواعدمتشکّل از عناصر و انگاره

 .است  یونانیواژه در زبان  نی ندارد بلکه خاستگاه ا یسیدر زبان انگل شهی( رhapax legomenon»تک آمد« ) ای کاربرد« 

اصطالح را در قرن    نیا  یونان یو هومر شناس    بی( دانشمند ادZenodotusوت« )بار »زنود  ن یمعروف است که نخست

  ادی با عنوان »الفرائد«    یاز اصطالح »تک کاربردها« در زبان عرب  (1393ا،ی ن  یمیبکار برده است.)کر  الدیاز م  شی سوم پ

لفظ  شودیم آن  تنها    ی و  که  ه  هرفت   کاربه  بارکیاست  و  ب  ی مشتق  چیباشد  در  باشد.  نداشته  وجود  متن  در  آن    ن یاز 

  ری است که در کتاب »تحر  «ي اإلصبع مصر  يابن اباصطالح در آثارش استفاده کرد »  نیکه از ا  یکس  نیدانشمندان عرب اول

ثمر بخش   ،یواژگان در هر زبان  ی(. معناشناس576:  1983، اإلصبع  يابن اب اشاره نموده است )  یزبان  ندیفرآ  نیبه ا  ر«ی التحب

تر  دشوار  یرخداد زبان  نیو زمانمندتر باشد ا  مندترهیو طبعاً هراندازه متن ل   باشدیپژوهش گران آن زبان م  ی و راهگشا

با هم    سهیدر مقا  ندهیفزا  یاست مستلزم تأمل   یانیمتن وح  نیترقیقرآن که دق  انیم  نیدر ا  .ردیگیتر صورت م  قیو دق

متأثّر از    یف یو توص  یخیتار  یدر متن ظاهر شده باشند. معناشناس   بارکیاگر آن واژگان تنها    ژهیوبه  باشدینوعان خود م

 نگاشته ماست.  یتک کاربرد در واقع کاربست اصل یلفظ رامونی بن پ یمکتب معناشناس

 پژوهش  پرسش . 1.1

 و پس از آن چگونه است؟ میواژه »تلّ« در طول دوران قبل از نزول قرآن کر ییتحوّل معنا  ریس
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 ه یفرض. 2.1

با   میدر بستر قرآن کر  ژهیوخود از زمان قبل از نزول تا عصر معاصر به  یخیتار  ریکه واژه »تلّ« در س  رسدیبه نظر م

 همراه شده است.   ییاز گسترش معنا  ینوع

 پژوهش   نهیش یپ . 3.1

طور اجمال به چند نمونه  صورت گرفته است که به  یفراوان ارزشمند یها پژوهش یواژگان قرآن ی حوزه معناشناس در

آن ماز  اشاره  »معناشناسمیکن یها  توص  یخی تار  ی:  »سب  یفیو  کر  ل«یواژه  قرآن  ابوالفضل سجّاد  (1391)  م«یدر  و    ی اثر 

  یف یقبل و بعد از نزول پرداخته شده و در گونه توص  یبه معنا  هواژ  نیبودن ا  لیاص  ایو    ل یمقاله دخ  ن یدر ا  .یسحر محبّ

»عدن«    یفیو توص  یخی تار  یبحث شده است. »معناشناس   ین یبر محور جانش  ق«ی آن، از »صراط« و »طر  تی ماه  انیآن با ب

  یربردکا  یحضرت آدم« به عنوان معنا   هیّمقاله از »بهشت اول  نیدر ا  .یگودرز  یمحمد معظم  اثر جعفر نکونام،  (1392)

  یشده است. »پژوهش  ادی  می آن در قرآن کر  افتهیتحوّل    یبا عنوان معنا   «یو تلمود و از »بهشت أخرو  ق یآن در عهد عت

کاربرد قرآن کر ب  (1393)  میدر واژگان تک  ا  .ینیحس  نبیز  یبینوشته  مفهوم شناس  نیدر  و    یخی تار  ریو س  ی کتاب 

مورد کاوش قرار گرفته    میده اسم از واژگان تک کاربرد قرآن کر  ییمعنا  یهاو حوزه   ییروابط معنا  ،ییمعنا  یهامؤلفه

  . در حوزه »افعال تک کاربرد« به پژوهش پرداخته 1:  دینو به شمار آ  یپژوهش  تواندیم  یرو از جهات  شی امّا مقاله پ  است.

  انیاز عصر نزول ب  پسو اشعار    ی از اشعار جاهل  ی شتریب  ی ها اشاره شده و نمونه  قی. به متن کتب عهد عت2  شده است. 

کر3  است.  دهیگرد قرآن  بستر  در  تک  می.  زوا  تیمحور  بر  هیبا  کاربرد،  تک  تار  یری تفس  یایواژه  ن  یخیو    مورد   زی آن 

 قرار گرفته است.  یبررس

 فعل »تلّ«  یخ ی تار  یمعناشناس  .2

ابتدا به دخ  ی خی تار  یرهگذر معناشناس   در به ردّ پا  لیاص  ایبودن    ل یواژه »تلّ«،  آن در   ی بودن آن پرداخته و سپس 

  واژه در  ن یآن به کاربرد ا  ی کرد و در پ  میاشاره خواه  یکتاب مقدس و متون عصر جاهل   یعنیمتون قبل از نزول قرآن  

واژه در دوره قبل   نیکاربرد ا  سهینمود. مقا  میاشاره خواه  ل پس از نزو  یو اندک  میعصر نزول و مخصوصاً در قرآن کر

  نیشده است، از اهداف ا  ییخود دچار تحوّل معنا  یخیتار  ری فعل تک کاربرد در س  نیا  ایآ  نکهیاز نزول و پس از آن و ا

 باشد.  یم  یمعناشناس کردیرو

 بودن فعل تک کاربرد »تلّ«  ل یدخ . 1.2

بر خود   نیکه با گردن به سر در آمد و هم چن  یکس  یعن ی  ل«یمکان بلند و مرتفع است و »تل  یدر اصل به معنا   »تلّ«

را    شیشانیمعناست که پ  نی ( به ا103)صافات/«و تّله للجبین»  هیشود. در قرآن آیآن اطالق م  یافرشتگ  لیواژه گردن به دل

 (167:1412،ی)راغب اصفهان .انداخت  خاکاو را بر   یعنینهاد، مانند َترَّبَه  نیبر زم

ا  لیمورد دخ  در قب  ییهاواژه در کتاب  نیبودن  آرتو جفر  لیدخ  یها واژه  لی از  از  االلفاظ  و کتاب    یدر قرآن  تفسیر 
  ن یواژه نشده است. امّا ا  نی بودن ا  لیاشاره به دخ  دست،  ن یا  از   یی هاو کتاب  یالحلب   ایاثر طو ب   فی اللغة العربیة  الدخیلة
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واژه در کتاب   ن یکه ا میابی یم  متون در  نیکهن وجود ندارد، بلکه با تأمّل در ا ناز آن در متو یی که ردّ پا  ستیبدان معنا ن

ها اشاره از اسفار تورات بکار رفته است که به آن  گرید  ی( و برخ 49/2)  ای (و سفر إرم11/13)شوعیدر سفر    قی عهد عت

 خواهد شد. 

 واژه »تلّ«  یمفهوم شناس. 2.2

 ی را بر رو  یکس  ی»صَرعَ« است و آن به معنا  یَتلّاً به معنا  تُلّیکه تلّ    داردیفعل عنوان م  نیمنظور در ترجمه ا  ابن

بر زم  ایگردن   به گردن خوابان  نیبر گونه  البته  مرا مناسب  دنی انداختن است که  »تلداندیتر  به معنا  ل«ی.  »متلول«    ی و 

صاحب    بلند است.  یا زهیاز ن  ه یرُمحٌ مِتلّ« کنا»  باشد.یفعل م  ن یا  ی کاربرد  شتقات از م  افتاده( و »متلّ«  نی)بر زم  ع«ی»صر

زَعزَع، أقلقَ« از    ، یباشد. »صَبّ، ألق  ی تلّ« م»  ی ل در معناجثّه باشد داخ  ی که دارا  یزیلسان معتقد است که افتادن هر چ

 ( 79: 11:ج 1414 ،)ابن منظور.کرده است ادیها واژه از آن نیا ییحوزه معنا است که ابن منظور در یجمله موارد 

معنا  یبرخ شناسان،  لغت  حسّ  نیا  ی از  شکل  از  را  انتزاع  ی واژه  کاربرد  به  و  نموده  اند.    یخارج  نموده  اشاره  آن 

ا در  اللغه  تاج  معنا  نیصاحب  به  را  »تلّ«  معنا   یخصوص  به  را  تالٌّ«  »رجلٌ  و  آورده  ب  یضلّ  است  انی»ضاّل«    .کرده 

 ( 1644: 4،ج1376 ،ی)جوهر

ضمن اشاره    طیاحب القاموس المحباشد. صیواژه م  نیتپه که جمع آن ِتالل، أتالل است، مأخوذ از هم   یبه معنا   »َتلّ«

  از تلّ،  یگرید  ریشد و در تعب  یاو جار  یشانیعرق از پ  یعنیبالعرق« دارد    به »رشحَ  ریتعب  نه«یاشتقاق از »تلّ جب  نیبه ا

  تلتلةکرده و    ادیمجرد    یاز کاربرد آن به شکل رباع  زین  یو  ن واژه بر شمرده است.یا  قی« را از مصادالبئر  يأرخی الحبل ف»

(  465:  3: ج 1415،یآباد  روزی)ف.نموده است  ر یو با اکراه تعب  دی و راندن شد  عیو إقالق و حرکت سر  ک یتحر  یرا به معنا 

آن    ییمعنا  یهاهیمااز درون   سقاطمعتقد است که واژه »تلّ« جزء افعال اضداد است؛ چراکه انتصاب و ا  سیی صاحب مقا

واژه    ییمعنا  یها زدن از مؤلفه  نیبر زم  یانتصاب و در مقابل آن »صرعَ« به معنا  یریو ثبات و به تعب  یبلند   یاست. معنا 

م فارس،    .باشد  ی»تلّ«  از340:  1،ج1404)ابن  پ  (  ب  یاصل  یمعنا  رامونی آنچه  »تلّ«  کاربرد  تک  م  انیواژه    توان یشد، 

مخاطب را در شناخت    زین  ن«یواژه »الجب  یآغوشته همانداختن است که الب  نیآن همان بر زم  یدر معنا  اصلکه    افتیدر

است.    ستادنیآن به نماز ا  یمعنا   یکه گاه  داردیواژه اظهار م  نیدر شرح ا  یازهر  .کندیم   یار یانداختن،    نینوع بر زم

ونَ   رجال  :»دی گویو م  ه کرداز سخن »فراء« اشاره  یبه شعر  ش یکالم خو  د ییدر تأ  یو   ی که برا   ی »مردان  ی عنی  «قیام  الصالة    َیُتلُّ

هستند که    یمردان   تلّون«ی»رجاٌل    که هدف از   کندیم  حیمخالف بوده و تصر  هینظر  نیبا ا  زی البته خود ن  .ستادند«ینماز ا

 ( 179: 1412،ی)أزهر .اردو متابعت در نماز د یواژه دللت بر توال نیو ا اندستادهینماز ا یپشت سر هم برا 

»تلّ« را    ه یتسم  وجه  شودیاطالق م  ن یجثّة بر زم  یدارا   ء یبه انداختن هر ش  تلتلة نکته که    نیضمن اشاره به ا  دیدر  ابن

م  نیهم در.داندیمسأله  معنا   (80:   1،ج1988  د،ی)ابن  به  اشاره  عباد ضمن  ابن  واژه، خاطرنشان    نیا  یانتزاع  یصاحب 

 ( 411: 9: ج1414)صاحب،.باشدیم «ذّللُته« همان »َتلَتلُتهکرده است که هدف از »

 ن ی»تلّ« در عهد  یمعنا  . 3.2

  یو در زبان آشور   (talaبا عنوان )  ی واژه در زبان عبر  نیکاربرد داشته است. ا  زی ن  میتک کاربرد »تلّ« در عهد قد  فعل
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تکو  یبه معنا   (tulluبا عنوان ) به کار رفته است. سفر  تثن22/ 40)  نی»عَلّقَ«  دوم    ل یو سفر سموئ  ( 21/22)  ه ی( و سفر 

ن  (21/12) باشد.)کمال  یم  «»عَلَّق  یاز جمله موارد کاربرد آن در معنا  (7/ 26)  وب ی( و کتاب ا10/26)  شوعیسفر    زی و 

 (100: 1429ن،یالد

م   به نمونه  به ذکر ایعنوان  تکو  یواژه در معنا  نیتوان  نمود، آن جا  نی»علّق« در سفر  امتحان    ییاشاره  باب  که در 

هیزم    بنا آورده،  یکه خدا به ابراهیم فرموده بود رسیدند، ابراهیم قربانگاه  ی به مکان  یآمده است که »وقت  میحضرت ابراه

واژه در زبان   نیا  نیهمچن  ( 26:  22، فصل  1380،یهمدان)را بر آن نهاد و اسحاق را »بست« و او را بر هیزم گذاشت«.

با عنوان    یدر زبان عبر   زیمکان مرتفع ن   ایتپه و    ی»تلّ« به معنا  »عَلّقَ« و »رفَعَ« بکار رفته است.  ی( به معنا tla)  یانیسر

«tel  إرم  (13/ 11)  شوع ی« در سفر ا49/2)  اءیو در سفر  از کاربرد  زبان سر  نی( ذکر شده است.  با عنوان    یانی واژه در 

(tellaو در زبان آشور )ی ( با عنوانtiluن )(100: 1429ن،ی)کمال الد . کرد  ادیتوان یم زی 

 (یفعل تک کاربرد »تلّ« در عصر قبل از نزول)عصر جاهل ی ردّ پا . 4.2

در متون    د یواژه با  نیکه ا  دیآیگونه بر م  نیعنوان شد، ا  قی عهد عت  یها در زبان  واژه »تلّ«  یردّ پا   رامونیآن چه پ  از

معناشناس  ز ین  یجاهل سنت  اساس  بر  اکنون  باشد.  داشته  بررس  ی خی تار  یکاربرد  در  کاوش    یخ یتار  ری س  یو  به  »تلّ« 

واژه    ن یذکر است که از کاربرد ا  ان یشا  .مییجویعصر مدد م  ن یا  ی راپرداخته و از اشعار شع  ی آن در عصر جاهل  رامونیپ

فعل جاهل  ی به صورت  اشعار  شا  ی انمونه  یدر  و  ندارد  آن  د یوجود  به  نگارنده  نهم  دست    رو  نیا  از   است.  افتهیها 

ها  به آن  یجاهل  یواژه در اشعار شعرا   نیکه از ا  ییهاگونه  .میپردازیها مآن  یو به بررس  افتهی را در قالب اسم    یشواهد

»التلّ«)تپه(را در اشعار خود گنجانده    که واژه  یجاهل  یاز جمله شعرا  و مِتلّ«  لی»تلّ و تل  اند از:عبارت  م،یاافتهی  دست

  حلب در شام است،   یاز روستاها   یک یتاذف« که  » ضمن اشاره به منطقه    یو   است.  سیاست، بزرگ شاعر عرب امرؤالق

 : دیگویکرده و م یف معر زیتپه خ  ینیآنجا را سرزم

 صالحٍ قد شهدُته          بِتاذُفَ ذاتِ »التلّ« من فوق طَرطَرا   ومٍیرُبّ  أل 

 ( 109:  1410منه،یم نیو صالح الد ی)السندوب

 که مشرف بر طرطر بود، حاضر و شاهد بودم«. ز یرا در تاذف تپه خ  ی»چه بسا روز خوب :)ترجمه(

در اشعار    «یانیاز جمله »نابغه ذب  یجاهل از شاعران    یاز جمله واژگان مأخوذ از فعل »تلّ« است که برخ  ل«ی»تل  واژه

 به آن زده است:  یزیخود گر

 تلیل و فائل   يسماحیق صفرًا ف          شوازب کاألجالم قد آل رّمها  
 ( 199:  1976،یانیذب نابغة)

و زرد گشته و بر استخوان گردن و   فیضع  شانیهاهستند که مغز استخوان  کیبار  انیم  یچی چون ق  ی»اسبان  :)ترجمه(

 ران سوار شده است.«

واژه    نینابغه با التفات به ا  باشد.یم  «تلّ» از فعل    گرید  یا »گردن« است که گونه  تیب  نی در ا  ل«یشاعر از واژه »تل  مراد

بکار گرفتن  به نظر نگارنده    .ستین  شیب  یهیتوجه دارد که در گردن و ران او مختصر پ  یفیو نح  کی بار  انیبه اسب م

  ل یکه تل  است؛ چرا  ترستهیکلمات، شا   گری« از منظر تناسب با درقبة»و    د«ی»عنق« و»ج  لی از قب  یواژگان  یجاواژه به  نیا
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و بلند بودن را با خود به همراه   یافراشتگ  ییبنا  ریز  یانداختن، همان معنا  نیاز بال بر زم  یکه در واقع از تلّ به معنا

 :دی گویکه م یینمود، آن جا اداستن   دی»متلّ« در شعر لب  ریبه تعب توانیواژه م نی شواهد ا انیدارد. در رهگذر ب

 أعطف الجون بمربوع متلّ                        فرجهم     یالجأش عل رابط

 (128: 1414،ی)نصر الحت

 .«دهمیعبور م یمحکم و قو یا زهی استوار اسب را بر خطرگاهشان با ن ی»با دل :)ترجمه(

راستا از واژه    نیممدوح خود است که در هم  بتیشجاعت و قدرت و ه  دنی کش  ریبه تصو  ی، شاعر در پتیب  نیا  در

  ن یا  بر  ید یی، تأهمگن  یادر قالب واژه  ت،یب  ی»متلّ« در انتها   ی بایمدد گرفته و واژه ز  دل«ی»قو  ی»رابط الجأش« به معنا 

 مدّعاست.

آن با واژه »مربوع« که به    ی نینشکه هم افت یتوان دریم به( صرَع یُ  يالذ) یکلمه »متلّ« به معنا  یمرکز   یتأمل در معنا  با

بر  ریتعب منظور  ل طو  ابن  م  «ری و ل قص  لی»رمح  تقو  شود،یاطالق  ن  یمعنا   تیبه  و عظمتش  و قدرت  پرداخته    زیآن 

به دلیدر ا  یگریقدر مسلّم آن است که شواهد د  است. از    ی تکرار  ل ین خصوص وجود دارد که  بودن شکل کاربرد، 

 . میاها بسنده کردهاز آن ی نظر کرده و تنها به ذکر برخها صرفآن لیشرح و تفص 

 »التالل«)تپه ها(  یال  طیالنب ری عنها                         قراق ذودی مضرّ بالقصور 

 ( 206:  1976،یانی)نابغه ذب

 الغُسن ل یحُرِّ القذال طو                   )گردن( کجذع الخضاب  ل«یسما »بتل

 (  21تا:  یب ،ی)أعش

 می »تلّ« در بستر قرآن کر عصر نزول:  . 5.2

 ( 103)صافات/(أَسْلَما وَ َتلَّهُ لِلْجَبینِ فَلَمَّا)

 انیها، بطرح شده که از جمله آن  یاست مسائل گوناگون   دهیمورد نظر در آن واقع گرد  هیدر سوره مبارکه صافات که آ

عنوان   شتر یبا شرح و بسط ب میداستان حضرت ابراه انیم ن یاست که در ا  یاله امبرانیهشت تن از پ یاز زندگ ی مختصر

  ی دادیانسان اتفاق افتاده است رو  خیتار  اتیکه در طول ح  ییهاصحنه  نیتراز شاخص  ی کی  دیبدون ترد  است.  دهیگرد

توص و  امکان شرح  آن  م   فیاست که عظمت  انسان سلب  از  را  ا  یاواقعه  .کندیآن  اصل  فاگریکه  قهرمان    ینقش  آن، 

وا داشته    یرا به شگفت  یبزرگ آلمان  لسوفیهگل، ف  یکه حت  یاحادثه  .باشدی)ع( ملیخل  میحضرت ابراه  د،ی بزرگ توح

 ( 161: 1387، یزی)مدبّر عز .کندیم ادی دانسته و از آن به عظمت  خی در تار یو آن را نقطه عطف

زبان    وجود  نیا  با  دارد.  یفراوان   یتیو ترب  یآموز است که ابعاد اخالقعبرت  یهادر زمره سرگذشت  خی قطعه از تار  نیا

تاربه  منحصر  دادیرو  نیا  یگفتار کم  دی شا  ،یخی فرد  خود  نوع  گفتهمان  باشد.  رینظدر  که  جستار  میگونه  در   یبا  که 

جاهل اشعار  نمونه  م؛ یاداشته  یگستره  ا  یابه  ن  اژهو  نیاز  دست  فعل  قالب  برآ  میافتیدر  عنوان شده    ندیهرچند  شواهد 

با  قتیحق  نیا  انگریب قرآن  در  آن  سازوکار  که  تا حدود  است  خود  نوعان  است.  یهم  تک   نشیگز  متفاوت  واژه  دو 

  لدررصاحب نظم ا  تعمّق است.  ستهیدارد که با  یاز اسرار و رموز   تی حکا  ه یآ  نیدر کنار هم در ا  ن«یکاربرد »تلّ« و »جب

  قلبَه، صرعَه،  »ألقاه،  لی از قب  ی از افعال  وانستت یانداختن« قرآن م  نی»بر زم  عمل  یبرا   نکهیبه ا  ت یمعتقد است که با عنا
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بوده   یآن مکان مرتفع  نکهیخواهد به مکان ذبح و ایاست که م  لیدل  نیفعل به ا  نیعلت انتخاب ا  د،یأکفاه« استفاده نما

سؤال که    ن یدر ادامه در پاسخ به ا  یو  .شودینم  افت یمفهوم در  ن یا  گریاز واژگان د  کرده باشد، که قطعاً  ی ااشاره  است،

امر    یبر قدرت و تسلّط بر اجرا   دی کند که علت آن تاکیاستفاده شده است عنوان م  «ی»عل  یچرا از حرف جرّ»ل« به جا 

 (328: 1415،ی)البقاع  .است  یاله

است که فقط در سوره صافات    نیتوان به آن اشاره نمود ایواژه تک کاربرد م  نیا  رامونیکه پ  یگریقابل تأمل د  نکته

  م یجز ابراه  یامبر یپ  ریغ  یو حت  یگر ید  امبری پ  چی ه  یبرا  ی خی تار  دادیرو  نیآمده است و ا  انی داستان سخن به م  نیاز ا

نلیخل اتفاق  سو  فتادهی)ع(  از  و  ابراه  لیاسماع  گرید  یاست  پسر  تنها  الغن  می)ع(  بود.)عبد  زمان  آن  در   ی )ع( 

تأمل82:  1433سرحان، ا  نیواژه ا  نیدر مورد ا  گرید  ز یبرانگ  ( نکته  )ع( و در    لیکلمه، مقام شامخ اسماع  نیاست که 

به    یی بایکامل به خاطر اطاعت از امر پروردگارش، را به ز  تی دل و با رضا  و  افتادن حضرتش با جان   نیمقابل آن بر زم

 .)همان(کشدیم  ریتصو

 .از واژه »إبنه« استفاده شود  توانستیآنکه م  و حال   شده  انیب  ریمفعول به فعل در قالب ضمبحث    مبارکه مورد  هیآ  در

پدر نسبت به   یاز آن جهت است که احساس شفقت و دلسوز  نشیگز  نیخصوص معتقد است که ا  نیقطب در ا  دیس

نشود تا او را از    ختهیعطا کرده بود، برانگ  یبه و  اوندخد  ی سالو در سنّ کهن  یطولن  یخود که بعد از انتظار   تنها پسر

( تفاوت  2996:  5: ج1425قطب،  دی.)سدی افزایم  یصحنه امتحان اله  یبر شگفت   زینکته ن  نی بازدارد و ا  یفرمان اله  یاجرا 

از    یافعال   .ستا  یبحث در حوزه معناشناس  قابل  یها ازجمله مؤلفه  زیافعال هم حوزه خود، ن  گریواژه »تلّ« با د  ییمعنا

با   یول  ندی»تلّ« به نظر آ  با واژ  یهم معنا  دی نگاه شا  کیدر وهله نخست و در    صَرَع«  أسقَطَ،   صَبّ،  کَبَّ،  ،ی»ألق  لیقب

  گر یکدیبا    قت یدر حق  ی»افتادن« اشاره دارد ول  ی نوع  که اگرچه همه افعال ذکرشده به  می ابییم  در  انهیژرف گرا  ینگاه

 . باشندیمتفاوت م

  ی شده است که »اسقاط« بر سقوط از بلند  ادآوریمسأله    نیا  رامون یپ  «کلمات القرآن الکریم  يالتحقیق فکتاب »صاحب  

القاء ن  شود یاطالق م  بلنداز سقوط است که چه  ینوع   ز یو  سطح اتفاق هم  یدر مکان  ای باشد و    ی بسا ممکن است از 

 باشد.  تا یمعنو  ایو  اتی در ماد یافتاده باشد، که مراد همان سرنگون

صورت،    ی»کبّ« افتادن به رو  و از فعل  رودیو امثال آن به کار م  عیکه در ما  جی تدر  به   ختنیر  فرو  یعنی»صبّ«    امّا

ن  است.  دهیگرد  ریتعب م  زی »صرعَ«  »تلّ«  با  حوزه  هم  واژگان  حاکیاز  که  نوع  یباشد  با    نیزم  یاز  خواه  است،  افتادن 

باشد و   ا  با گردن.   ایصورت  بر زم  «واژه »تلّ  انیم  نیدر  عنوان کرده و خاطرنشان کرده   فیافتادن ناقص و ضع  نیرا 

فعل تک کاربرد،   ن یکه در مفهوم ا  نجاست ی . جالب افتدیب  ن یبر زم  شی فرد با تمام بدن و اعضا   ستیاست که لزم ن

  با، یز  یل یخ  اکننده رواژه و آن صحنه مبهوت  نیا  نشیحسن گز  ند،یبرآ  نینهفته است که ا  زیو قرار دادن ن  یبلند  یمعنا

 ( 424: 1:ج1360،ی)مصطفو  .است   دهیبه قالب الفاظ کش

وارده در    ثیاست که بنا بر احاد  نیا  د، یافزایم  ه یآ  نیآن بر ارزش انتخاب واژگان ا  انیکه ب  یگرید  یتأمل  قابل  نکته

تپه  اهلل  حی ذب  لیاسماع  ه،یآ  نیخصوص ا از در افتادن در قربانگاه که  ،  فیاست واقع در شبستان مسجد خ  یا )ع( قبل 

ام را بر خاک قرار بده تا چشمانت به چشمان تنها  است که چهره  نیا  ها. ازجمله آنکندیم   انیپدر ب  یرا برا  ییهاتیوص
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 (177: 1387،یزی است.)مدبّر عز انینما یدرست به ن«ینکته در واژه »للجب  نیپسرت دوخته نشود که ا

  یساز و برجسته   ییزدا  ییاز آشنا  یرا نوع  ن«یواژه تک کاربرد »تلّ« در کنار واژه »جب  نشیگز  توانیم  گرید  یسو  از

که مردم در زبان و    یریتصاو  ایواژگان و    شی نگارنده با زبان و سبک خو  انهی ساختارگرا  ندیفرآ  نیبه شمار آورد. در ا

به خود  تکرار   فرهنگ  م  مورد  یصورت  قرار  کسیاستفاده  و  ز  یدهند  ابعاد  متحول  آن  یباشناسیبه  را  ندارد  توجه  ها 

 (1393ان،ی . )ناظمدی نمایخلق م  ای زنده و پو یساخته و واژگان

را از آن خود کرد و   یخاص  گاهیوارد شده و جا  سندگانیدر آثار شاعران و نو  جیتدرواژه به  نیاز عصر نزول ا  پس

واژه در فرموده امام اشاره و    نیا  یدر وهله نخست به ردّ پا   .خوردیبه چشم م   زی ن  یدر آثار عصر کنون  یروند حت   نیا

 نمود.  می واژه ذکر خواه نیرا از اشعار شاعران، حول ا یسپس  موارد

 »تلّ« در گفتار معصوم )ع(:  یپس از نزول: ردّ پا  عصر

 ( 307::7: ج1407.) کلینی،1بِرُمَّتِهِ إِلَى أَوْلِیَاءِ الْمَقْتُوِل... یُتَلُّ....عَنْ أبِی عَبْدِ اللَّهِ )ع( أَنَّهُ قَاَل  

  :شعر نهیی»تلّ« در آ

 بطل  لجبهته ُیَتّل                       َفِبُکلِّ قاع منهم             
 ( 105:2000)ابن رومی، 

 منه مناط الوتین منقضب  و تّله للجبین منعفرًا             
 (21:2000)کمیت، 

 لجبینه ففداه ذو اإلنعام      تّل ابنه         يأرجو الدعاء من الذ           
 ( 593:1987)فرزدق،

 فعل »تلّ«  ی فیتوص  یمعناشناس  .3

  نیبا ا  ست،ین  ع یتک کاربرد بودن آن، چندان وس  لیواژه تلّ به دل  یگستره معناشناس  ی فی توص  یرهگذر معناشناس  در

از قرآن    یدو حوزه به ارائه شواهد   نیبوده و در ا  ییو تقابل معنا  ینیوجود چون محور پژوهش ما حول دو محور جانش

 . میپرداخته ا میکر

 ی نیبر محور جانش ی . معناشناس1.3

 به  کنند،یو طرد م  یرا نف  گریاند و همدگرفته قرار   یمحور عمود  کیاست که بر    یاجزائ  نیرابطه ب  ،ینیجانش  رابطه

واحدها  گرید یعبارت  به  یی رابطه  که  م  یجا  است  معنا  ند یآیهم  تغ  یو  را  با    53:  1378، ی)باقر  .دهندیم  ر ییجمله   )

اصل  تیعنا مفهوم  در  یبه  انداختن است،  »تلّ« که همان  ا  میافتیواژه  م  نیکه   ، یألق  ،یهَو  »خرّ،  باواژگان:  تواندیواژه 

:»رفعَ،  ینی بر محور جانش  کبّ« واژگان  با  تقابل معنا  «یرق صعد، و  تعب  ییبر محور  بر هم  ریدر قرآن  اساس،   نیشود، 

 . میپردازیواژگان م نیا ی اکنون به بررس

 

 
 شود. از امام جعفر صادق)ع(:فرمود: همه آن به اولیای دم مقتول واگذار می  .1
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 . خرّ 1.1. 3

  گر یکدیبه    یها تا حدودآن  یتیاز قرآن آمده است که بافت موقع  یگوناگون  اتیو مضارع در آ  ی»خرّ« در قالب ماض

در قرآن بکار رفته است و مجال سخن ما اندک، لذا به ذکر چند    ی ادی فعل دفعات ز  نی که ا  یی از آنجا  شباهت دارند.

 . میاعنوان نمونه بسنده کرده ها بهمورد از آن

  رهی باد و غ  ا یآب    انیجر  ی بر صدا  ر«ی رو، »خر  نیداند و از ایفارس »خرّ« و »خرور« را سقوط همراه با صدا م  ابن

را   تیّآب و جان دادن م  زشیاساس افتادن سنگ را »خرور« و ر  نی( بر هم149:  2ج،  1404)ابن فارس، .شودیالق ماط

 ( 104:  1988  د،ی)ابن در .نامندیم  ر«ی»خر

آ مُوسى  هیدر  خَرَّ  )اعراف/  ]..وَ  زم  ا،ی( گو143صَعِقاً....[  ب  نی بر  و  موس   هوشیافتادن  مقابل   یشدن حضرت  در  )ع( 

»سقوط« و    نیکند که بیم  حینکته تصر  نیضمن اشاره به ا  یهمراه بوده است. آلوس  یاحهیعظمت خداوند متعال با ص

ب  نی»خرور« تفاوت وجود دارد و آن ا صدا دار    یخرور بر سقوط  یشود ولیصرف افتادن اطالق م  راست که سقوط 

 ( 45: 5،ج 1415،ی)آلوس.کندیدللت م

سقف،    زش ی ( که از ر26]...فَأََتى اللَّهُ بُنْیانَهُمْ مِنَ الْقَواعِدِ فَخَرَّ عَلَیْهِمُ السَّقْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ...[ )نحل/  هیراستا در آ  نیهم  در

به    ا یو    ی زشی که هر ر  است که همراه با صدا باشد؛ چرا  ی زشی اشاره به سقوط و ر  شده است،  اد یعذاب    یمنزله نوع  به

است که از    نیاشاره نموده و آن ا  یفیبه نکته ظر  هیآ  نیا  رامون ی پ  زانیصاحب الم  همراه با صداست.  یطهر سقو  یعبارت 

 زانیبر م  نیشده و ا  دهیسقف کش  ر یها، از زهی بود که پا  یکه سقوط به نحو   شودیم  افتیعبارات قبل از واژه خرّ در

 (232: 12،ج1402،ی)طباطبائ  .دی افزایاز آن م یحاک  یصدا  زی خسارت و ترس و ن

ماءِ ]...  هیآ  در ما َخرَّ ِمَن السَّ ِه َفَکَأنَّ   یاز معنا   یخود به نوع  ی حسّ  یاز معنا  فعل »خرّ«...  یی( گو31...[ )حجّ/َو َمْن ُیْشِرْك ِباللَّ

است    ی در حال  ن یابه سقوط از آسمان شده است و    ریمعناست که از واژه »خرّ« تعب  نیاست و آن بد  افتهی  انتقال  ی انتزاع

و فعل »خرّ« داخل در جواب شرط ما قبل خود است و    دهند یفعل، خبر از شرک به خداوند م  نیاز ا  قبلکه واژگان  

موضوع    نیا  زین  هیاست که دنباله آ  مانیشرک به ذات خداوند متعال سقوط از آسمان ا  جه یکه نت  شودیم   یتلقّ  گونهنیا

 ( 184ص   17،ج1420)ابن عاشور ، .دینمایم دی مرکب تائ  هیاز تشب یرا که در قالب

رفته است که دو مورد آن در    کار  که در قالب مضارع به  شودیم   افتیدر قرآن    زین  یگریشواهد فعل »خرّ« موارد د  از

ونَ   ِإذا ُیْتلی  ]...  :دیگویکه م  ییآمده است، آنجا  گری کدیسوره اسراء در مجاورت   داً   َعَلْیِهْم َیِخرُّ ْذقاِن ُسجَّ ( و  107[)إسراء/ِلْْلَ

 ( 109)إسراء/ . لِلْأَذْقانِ یَبْکُونَ وَ یَزیدُهُمْ خُشُوعاً[ ]وَ یَخِرُّونَ : دی فرمایم  ه،فاصل هیآ ک یبا  زین

ها، از حوزه  آن  ی ذکر تمام  شده است که   از جانب مفسّران ارائه  یمتعدد  یها مبارکه فوق نگرش  هیخصوص دو آ  در

است که    ییهاتوان مورد تأمل قرار داد گزاره  یم  یفیتوص  یمعناشناس  ی آنچه در فضا  ینوشته خارج است ول  نیبحث ا

چرا فعل »خرّ« مانند    اًیثان  ست؟ی« و»لألذقان« چخرونی»  واژهدو    ییآاوًل علت هم  :شودیابتدائاً به شکل سؤال عنوان م 

تکرار    خرّون«یچرا فعل »  تاًیو نها   آمد؟یم  «ی با حرف جرّ »عل  دیفعل »تلّ« با حرف جرّ »ل« همراه شده و حال آن که با

 شده است؟ 

ا  در اول  سؤال  به  »خرّ«گفته  طورنیپاسخ  که  عل  اند  »فخرّ  از  که  گونه  همان  است،  افتادن  سرعت  به  واقع   همی در 

ن بنابرایم  افتیدر  ز یالسقف«  ب  یوقت  ن یشود.  رو  به  با سرعت  زم  ی عضو  نیاول  فتد،یفرد  بر  م  ن یکه  چانه    ردی گیقرار 
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  ی ( در خصوص علت همراه125:  7،ج 1420ان،ی)ابوح.  شده است  ادی  عضو به همراه فعل »خرّ«  نیانسان است، لذا از ا

ن  »خرّ«  فعل  با  ا  ز ی»لم«  بر  برا  ن یاعتقاد  »لم«  که  بد  ی است  است.  چانه  ن یاختصاص  که  خرور    شان یهامعنا  به  را 

داده و  اختصاص  ن   ا یاند  »خرّ«  فعل  تکرار  علت  و  تعظ  زیبالعکس  خاطر  به  افتادن،  نوع  در  برابر عظم  م یتفاوت    ت در 

برا  دوم  مورد  و  تأث  هی گر  یخداوند  اندرزها   ریبر  و  است.)شوکان  یپند  »خرّ«    یی معنا  ند یآبر  (314:  3، ج1414، یقرآن 

 .شودیوضوح از شواهد ذکرشده اتخاذ م وجود دو مؤلفه سقوط و صداست که به

 ی . هَو 2.1. 3

معنا  اناًی و هو  اًیّهُو  اًیّ هَو  یهوِ ی  یهو پا  یبه  به طرف  بال  از  منظور،  نییسقوط  راغب  370:  15،ج1414  است.)ابن   )

الهُو که  است  معنا   یّ معتقد  الهَو  نییپا  یبه  و  معنا  یّ رفتن  است  یبه  ارتفاع  در  هَوت    ( 849:  1ج،1412،)راغب.صعود 

گو  یعنی :الناقة تاخت که  ن  یی ماده شتر چنان  ن  «یهَو » ( 260:  6ج،1412،ی)ازهر .مودپرواز  و خلوّ  اطالق    زی بر سقوط 

از آن جهت هاویم را  م  ندیگویم  هیشود و جهنم  به داخل جهنم  باعث سقوط کافر  : 6،ج1404)ابن فارس،.گرددیکه 

15 ) 

ن  هیتسم  وجه فضا  نیهم  زی هواء  بر  که  زم  نیب  یاست  و  م  نیآسمان  بر    .دینمایدللت  هواء  در سوره    افئدةاطالق 

باشد. چرا که ستمکاران از ترسو وحشت    یم  «ی»هو  ییوجه معنا  نیاز هم  ینماد   زین  «هواء  هی»افئدتهم ف  هیدر آ  میابراه

 و پوچ است) همان(. یدل هاشان همچون هواء خال امتیق

إِذا هَوى)  هیآ  در   یّ از افعال اضداد تلق  یآن را نوع  ایشده است که گو  ری تعب  یا گونه  به  «ی( از فعل »هو 1)(وَ النَّجْمِ 

تعب  ی غَرُبَ و هم به معنا  ی که به معنا  اند؛ چرانموده که اشاره شد هم صعود و هم    ی شده است و همان طور  ر یطَلَعَ 

المعان َغَضبي]...  هی( در آ45:  14،ج1415،یسقوط در آن محتمل است.)روح  َعَلْیِه  َیْحِلْل  َمْن  َهوی  َو  ( که در  81)طه/  [َفَقْد 

  کند، یجلوه م  زین  باتریکه ز  یانتزاع  یدر آب و در معنا سقوط    یآن همان فرعون است، به همان معنا   هیواقع منظور اول

 ( 2346: 4،ج1425قطب،   دی)س.همان سقوط و هالکت است

 کی  نییبه تب  یول  ست،ین  انیها را مجال بکه ذکر تمام آن  خوردی فعل در قرآن به چشم م  نیاز ا  زین  یگرید  یهانمونه

ماِء ]...  هی. در آمیپردازیکه در آن وجود دارد م  یاژهیو  تیاهم  لیها به دلمورد از آن السَّ ِمَن  َخرَّ  ما  َفَکَأنَّ ِه  ِباللَّ ُیْشِرْك  َمْن  .َو 
َتْهوي َأْو  ْیُر  الطَّ یُح في  َفَتْخَطُفُه  الرِّ استفاده شده    ییبایز  اریبس  یبه شکل  «ی( از دو فعل »خرّ« و »هو31[ )حج/َمکاٍن َسحیٍق   ِبِه 

مثال    ن یا  ندیاند. برآشده  کی تفک  گریکدیکه حوزه کاربرد هر کدام چقدر مدبّرانه از    میابی یم  مل درتأ  یاست که با اندک

 است که کامال مشهود است.   «یفعل »خرّ« و »هو نیب ییتفاوت معنا ع یبد یقرآن

و انحراف وجود   ی تراخ  ی است که در آن نوع  ی سقوط  گرانیب  «ی است، امّا »هو  ع یو سر  میسقوط مستق  گرانیب  »خرّ«

ن  نیدارد که ا به بشودیم  اءی اش  میباد مانع سقوط مستق  رایمناسبت دارد ز  حی با ر  زیمعنا    «یسقوط در »هو  گرید  یانی. 

وزن است    سبک  یریو به تعب  ثباتیب  یقدر   به خداوند به  مانیانداشتن    لیو انسان مشرک به دل  ستین  میهمواره مستق

  سپس به   .کندیسقوط م  مانیسرعت از آسمان ا  گونه انسان مشرک، به  نیبد  رسدیمتفاوت به هالکت م  یهابه گونهکه  

تا هالک    گرداندیاو را به منقار گرفته و آن قدر او را م  ی اکه بسان پرنده  ینفسان  یبند هواها  واسطه گرفتار آمدن در

که دو مؤلفه    افتیدر  توانیم  یخوب  به  دیگرد  انیب  «یفعل »هو  ییا( از آنچه در حوزه معن1396:ی)راستگو، فرض  شود.
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دارد که    یمتفاوت   یی معنا  کردی»تلّ« و »خرّ« رو  یبا فعل ها   یی هم معنا  نیآن »سقوط« و »خلّو« است و در ع  ی معنا  ی اصل

 گشته است.   داری آن در جمله، پد یتیبر اساس بافت موقع

 . کَب  3.1. 3

به رو  اصل انداختن چ  یدر »کبّ«  رو  یزیدر  »اکباب«  و  به عمل  یاست  آن.    یآوردن  دادن  انجام  : غلطیدن  َکْبَکَبةو 

کَوَاکِبٌ است،  چاله  یا  سوراخ  در  افتادن  فرو  و  مچیزى  ظاهر  که  هستند  ستارگانى  ستاره  شوندی:  هر  کوکب    اى،و 

 ( 284:  3ج، 1374،ینیحس ی)خسرو.گویند مگر اینکه ظاهر شود نمى

هالشی َکَب  على   او را سرنگون نمود. و أکبّ یعنی: فانکبّ لوجهه : آن را واژگون و دگرگون کرد. و کَبّهَکّبا، و َکْبَکبه َء یُکبُّ

 ( 667: 6،ج1414ده،ی) ابن س .آورد و همراه آن شد یبه آن رو یعنی ء: أقبلَ علیه و لَزمَه.الشى

معان  گرید  یکی م  یاز  جمع  رمل  از  چه  آن  به  است.  شدن  جمع  و  کردن  جمع  می»کبّ«  گفته  کُباب  شود. یشوند 

،  1360،یزد.)مصطفو   نیاو را بر زم  یعنیأفتاد و کَبَّهُ لوجهِهِ فَانْکَبَّ،    ن یبر زم  یشتر از ضعف و لغر   یعنیاإلبلُ:    َتکَبَّبَتِ

 ( 10: 10ج

صورت اسم فاعل   هم به  گر یمورد د ک یفعل به صورت مجهول بکار رفته است و در  ن یمورد ا کی در  میقرآن کر در

ْت ]  هیاست .در آ  دهیاز آن استفاده گرد َئِة َفُکبَّ یِّ ارِ   َو َمْن جاَء ِبالسَّ قبل از    هیکه در واقع در مقابل آ  (90[ )نمل/ُوُجوُهُهْم ِفي النَّ

  ی ر یکه اهل اعمال حسنه باشند و در ادامه آن، تصو  دهدیم   یکسان  قبل، خبر از سرنوشت  هیآ  رکه د  باشد؛ چرایخود م

معتقد است که کلمه »کبّ« به معناى به رو انداختن کسى است،    یعالمه طباطبائ  .گذاردیم  شی از گناهکاران را به نما

آنان داده، از باب   بتشود، نه بر روى او و اگر نسپس در حقیقت عملى است که بر شخص واقع مى آن را به روى 

 (403: 15، ج1417،ی)طباطبائ  .ها افتادند بوده است»کَبُّوا على وجوههم« بر روی نه اصل آن مجاز عقلى است و گر

به خداوند است    مانیهمان ا  حسنةهمان شرک و منظور از    سیئةنکته که منظور از    نیضمن اشاره به ا  یراز   ابوالفتوح

ارِ ]  هیها در آکند که مراد از چهرهیم   حی تصر ْت ُوُجوُهُهْم ِفي النَّ َئِة َفُکبَّ یِّ در ادامه    یها است. و[، تمام وجود آنَو َمْن جاَء ِبالسَّ

[  :اتیآدر   «وجوه»لفظ     (38[ )عبس/ُوُجوه  َیْوَمِئٍذ ُمْسِفَرة  ( و ]24/امتی[ )قُوُجوه  َیْوَمِئٍذ باِسَرة  ( و ]22/امتی)ق  ]ُوُجوه  َیْوَمِئٍذ ناِضَرة 

 ( 86: 15، ج1408، ی)ابو الفتوح راز .مقوله به حساب آورده است نیرا از هم

ا َعلی]  هیواژه »مُکِبّاً« در آدر قرآن آمده است    که از حروف »کبب«  یگر ید  شاهد ْن َیْمِشي    َوْجِهِه َأْهدی  َأ َفَمْن َیْمِشي ُمِکبًّ َأمَّ
َعلی ا  یًّ ُمْسَتِقیٍم   َسِو »أکبّ« است.  باشد.ی( م22[ )ملک/ِصراٍط  از فعل  ا  مُکِبّ، اسم فاعل  بر  بدان    نیهمان گونه که سابق 

فعل عنوان کرده است که در    نیحول ا  ی زمخشر  است.  ی آوردن بر کار  یرو  یبه معنا   «ءیش  ی»أکبّ عل  مینمود  رهاشا

و    لیکه در قالب تمث  هیآ  نی( در ا582:  4، ج1407، یکببته فأکبّ )زمخشر  نادر أکبّ مطاوع کبّ است.  یرخداد لغو  کی

تمث  کیاز منظر بالغت،    ای م   ه،یلیاستعاره  به  تصو  یسابتدا حالت ک  .پردازدیدو گروه م  سهیقاهست، خداوند  به    ر یرا 

ا َعلی]که بر رو افتاده است:    کشدیم  گرید  یعنیرود و  که به رو افتاده، یعنى نگونسار مى  یکس  ای[ آَوْجِههِ   َأ َفَمْن َیْمِشي ُمِکبًّ

خارج   ی اصل ر یرفته و از مس راههیلحظه ممکن است ب و هر ند یبیخود را نم ر ی مس یو بلند  یچپ و راست خود و پست

 ستاده یراست قامت و ا  یدر حال  یعنی  صِراطٍ مُسْتَقِیمٍ[.  که ]سَوِیًّا عَلى  ی کس  ا یتر است    افته ی   تی شخص هدا  ن یشود، ا

بدون   .ماندیرفتن مصون م  راههیاز افتادن و ب  جهت  نیدقت تحت نظر دارد و بد و همه جوانب را به  کندیحرکت م
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 ( 251: 13، ج1363،یمیعبدالعظ)شاه است.تر افتهی ت یهدا یانسان نیچننیشک ا

حال هر کافر جاهل و لجوج را که به   گذشت مبرهن است که مثل آورده شده در آیه، مثلى براى عموم است،  آنچه   از

مى ادامه  خود  مقا جهل  مقام  در  را  حق  جویاى  و  بصیرت  طالب  مؤمن  هر  حال  و  کرده   انیب  گریکدیبا    سهیدهد، 

روشن شد    میاز فعل »کبّ« ارائه داد  ینیجانشکه بر اساس اصل    ییمعنا  لیدر تحل  (360:  19،ج1417  ،ی)طباطبائ.است

فعل    نیکه ا  میشویبه شواهد، متوجه م  تر قیعم  یبا نگرش   یسقوط و افتادن است ول  یکه »کبّ« در اصل به همان معنا 

در قرآن   سقط«  ، یالق»  ل یاز قب  ی گریوجود افعال دبا علم به    است.  «ی»سقوط« و »خوار  ییبر دو مؤلفه معنا  ی مبتن  شتر،یب

سه فعل »رَفعَ،    ییمقدار بسنده کرده و در رهگذر تقابل معنا  نیفعل تلّ واقع شود به هم  ینیتواند در بستر جانشیکه م

 داد. میقرار خواه ییمعنا  یرا مورد واکاو «یصَعدَ و رَق

 یی بر محور تقابل معنا ی . معناشناس 2. 3

  ی معان  ،یدر اصطالح سنت  ایمتقابل    میبه هنگام بحث درباره مفاه  (semantics oppostion)  ییتقابل معنا  اصطالح

(استفاده antonymyتضادّ )  یبه جا  (oppostion)  عمداً از اصطالح تقابل  یدر معنا شناس  رود.  یها به کار ممتضاد واژه

 (. 117: 1383،ی)صفو.   شود یم

  رامون ی دارد که قصد سخن گفتن پ  (118...)همان/یجهت  مکمّل،  ه،یچون مدرّج، دوسو  ی متفاوت   یهاگونه  ییمعنا  تقابل

از    ی نوع  م،یکرد  انیب  ییکه به عنوان متقابل معنا  را  «یصعد« و »رق»  رسد که واژگان »رفع«،یامّا به نظر م  میآن ها را ندار

 (.119)همان/ص  .( باشدdirectional opposition)یجهت ییتقابل معنا  ندیفرآ

 رَفعَ  .1. 2. 3

گونه که در قرآن  . همانرودیگذاشتن بکار م  نییپا  یعنی در مقابل »خفض«    یبال بردن است که گاه   ی به معنا  »رفع«

»   ح یتصر  میکر که:  راِفَعة  شده است  ق  نیبد  (3/الواقعة)«  خاِفَضة   که  پا  امت،ی معنا  را  بال    نییگناهکاران  را  اهل طاعت  و 

ا  ای  ( و16:  2، ج1412،ی)أزهر.  بردیم زب  یعنیدر مقابل »وضع«    ستممکن  واقع شود که  دادن،    یدیگذاشتن و قرار 

 ان یب  کردیرو  نیبا هم  زینموه است که در قرآن ن  ادیدر قالب دعا،    یفعل »رفع« به عبارت  یی گونه معنا  نیضمن اشاره به ا

 ( 168:  11، ج1414،یدی)زب.(4[ )إنشراح/َو َرَفْعنا َلَك ِذْکَرَك ( در تقابل با ]2[ )إنشراح/َو َوَضْعنا َعْنَك ِوْزَرَك ست: ]شده ا 

که    کندیعنوان م  یاند، وآورده  زی ن  گر ید  زی به چ  یزیکردن چ  کینزد  یاز جمله ابن منظور، »رفع« را به معنا   یبرخ

بة یعنی فرٍش مرفوعةمراد از   (129:  8، ج1414)ابن منظور، .لهم مقرَّ

که راغب در جهت    دیآیحساب م فعل »رفع« به  ییمعنا  یهامؤلفه  نیتریبالبردن و برداشتن در واقع از اساس   یمعنا

ا  یصراحت بخش آ  یادعا شواهد   نیبه  از  برداشتن، گاه  یو  شده است.  ادآوریقرآن    اتیرا  درباره    یمعتقد است که 

وَر اجسام است: ] َو ِإْذ َیْرَفُع ِإْبراِهیُم  بکار رود: ]  ییممکن است در بال بردن و برافراشتن بنا  ای( و  63[)بقره/َو َرَفْعنا َفْوَقُکُم الطُّ
َو َرَفْعنا  شود :)یاطالق م  یبلند آوازه نمودن کس  یو به عبارت   یبر بالبردن نام فرد  زین  یزمان  (127[)بقره/اْلَقواِعَد ِمَن اْلَبْیِت 

  کند یم  حی کرده و تصر  فعل اشاره  نیا  ییاز کاربرد معنا  یگر یدر ادامه به گونه د  ت(. صاحب مفردا 4/انشراح( )َلَك ِذْکَرَك 

دَرَجاتٍ مَنْ    ( و ]نَرْفَع32ُ[)زخرف/َدَرجاٍت َو َرَفْعنا َبْعَضُهْم َفْوَق َبْعٍض  ]  درجه و منزلت ظاهر شود:  ع یکه ممکن است در ترف
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َرجاِت ُذو اْلَعْرِش  َرِفیُع ( و ]83)انعام/ نَشاءُ[  (360: 1412،ی)راغب اصفهان .(15[ )غافر/الدَّ

 يالتحقیق فبا فعل »رفع« متحدند، اما صاحب    یی در تقابل معنا  ی که اگرچه »خفض« و »وضع« به نوع  رسدینظر م  به
نکته در »وضع«    نیاست و ا  یباور است که »خفض« همان تواضع همراه با عطوفت و مهربان  نیبر ا  الکریمکلمات القرآن  

ن از سو  ستیمشهود  بال و در    گر ید  یو  »رفعَ« جهت  ن  نییپا  »خفض«در  م  زیبودن  در   یول  ردیگیموردمالحظه قرار 

 (192: 4، ج1360،ی)مصطفو  .بدون توجه به سمت و جهت رد،یگیبرداشتن مورد توجه قرار م شتری»وضع« ب

ن  یتمام  ی پژوهش، بررس  ی که مبنا  یی آنجا  از ب  ست یشواهد موجود در قرآن  به  اکتفا    یاز شواهد قرآن  یبرخ   انیلذا 

َو  ]  :هیاست، آ  دهی»خرّ« گرد  یعنیخود    ییمتقابل معنا  نینشکه در آن فعل »رفع« هم  یات یاز آ  یکی  انیم   نیدر ا  .میینمایم
داً  وا َلُه ُسجَّ ْیِه َعَلی اْلَعْرِش َو َخرُّ  است.     ینغز و پر مغز اله اتی باشد که از جمله آ ی( م100/وسفی...[ )َرَفَع َأَبَو

حضرت    دارید  ی خیمهمّ تار  دادی»رفع« و »خرّ« به رو  اند.ابراز وجود نموده  گریکدیفوق »رفعَ« و »خرّ« در کنار    هیآ  در

  انیاز جانب مفسّران ب  هیآ  نیفراوان حول ا  ریمباحث تفس  .دی نمایاشاره م  شیو مادر و برادران خو)ع( با پدر    وسفی

 باشد. یبرخوردار م  ی که هرکدام به نوبه خود از ارزش خاص  دهیگرد

به   ایهمان جا پدر و مادرش را در کنار خود نشاند و    وسفیاز شهر اتفاق افتاده و    رونیدر ب  داریمعتقدند که د  یبرخ

آن همه شأن و جبروت به خاک    دنیبرادران با د  یسپس به همراه آنان وارد قصر شد و آنگه  آنان را بال آورد.  یریتعب

 ( 453: 5، ج1376،ی)جعفر. افتاده و سجده نمودند

در لغت،   که »خرّ«  نیاست. از جمله ا  دهیعنوان گرد  یخصوص دو واژه »خرّ« و به دنبال آن »سُجّداً« آراء متعدد   در

در »له« به    ریضم  کهنی( در ا67:  3،ج1414،ی)شوکان.ردیپذ یانجام م  نیزم  یمالزم سجود و آن با قرار دادن گونه بر رو

مبنا   نیب  در   یمتفاوت   ی هانگرش  گردد،یبرم  وسف ی   ایخداوند   و  دارد  ا  آن  یمفسّران وجود  است که سجده و    نیهم 

  ي]رأیتهم ل  هیباره معتقد است با توجه به آ  نیالکاشف در ا  ر ی صاحب تفس  .ستین  ز یجا  تی کرنش جز در مقابل ذات احد
 ( 67: 1424ه، ی)مغن است.  وسفیکه منظور همان سجده در مقابل  افتیتوان دری( م4/ وسفی) ساجدین[

که به   کندیعنوان م  وسفیبه همراه برادرانش در مقابل    وسفیخاله    ایدر مقوله سجده پدر و مادر و    یطباطبائ  عالمه

ندارد؛ چراکه    یو اساس  لیدل   ری تفس  نیا  ات یآ  اقینبوده و با توجه به س   یپرستش و  ی برا  وسف یسجده افتادن در مقابل  

 (338: 11ج 1388،ی)طباطبائ .کندیخداوند سجده م ابرفقط در بربود و  عقوبیافراد حضرت   نیا انیدر م

که »خرّ«    دیآیبرم  گونهنی ا  میکرد  انیآن با واژه »سُجّد« ب  وندیآن با فعل »رفع« و پ  ینینشدر مورد »خرّ« و هم  ازآنچه

با فعل    ییاست که ارتباط معنا  دهیاز انابه و سجده، ظاهر گرد  یافتادن، همراه با صدا ناش  نیبر زم  کردیبازهم با همان رو

معنا تقابل  و  گز  .داردبا »رفع«    یی»تلّ«  به تصو  نشینگارنده معتقد است که    ر یفعل »خرّ« که سقوط صدادار است در 

 د دارد.  خو یمعناافعال هم  ریتر از ساو مناسب باتریز  ایجلوه کنندگانسجده یمانیو پش  یصحنه عذرخواه دنیکش

 . صَعِدَ 2. 2. 3

است که    ی هستند و منوط به کس  یک ی  قتی دو در حق  بال رفتن در مقابل »حدور« است که البته هر  ی به معنا  »صُعود«

حرکت نمود برآن واژه »حدور« اطالق    نییآن را »صعود« و اگر به پا  ی گذرد. هرگاه عابر رو به بال رفت جایها مبر آن

سأرهقه  ]  شود.یاست به فرجام و عاقبت سخت و دشوار گفته م  مدهآ  زی قرآن ن  اتی»صَعود« و »صَعَد« که در آ  گردد.یم
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 ( 398:  2،ج1374،ینیحس ی)خسرو.(17[ )جنّ/و من یعرض عن ذکر ربه یسلکه عذابا َصَعداً (، ]17[ )مدّثر/صعوداً 

  اری صعود که بس  نیرود و در اینموده که کافر از آن بال م  ر یدرآتش تعب  یکوه  یبه معنا  بیرا صاحب تهذ   »صَعود«

گرزها با  است،  بار  م   زین  ییمشقت  قرار  شتم  و  نحوردیگیمورد ضرب  به  کوه  پا  ی.  هرچه  که  رو  شی است  آن   یرا 

 ( 252: 2، ج1421،ی)أزهر .گرددیم اول خود باز یجا رود و باز دوباره بهیم  نییگذارد پایم

مع  اصل مرتفع  نقطه  به  ارتقاء  معنو   ینیدر »صعَدَ«  و    یاست خواه  و    ی جیوتدر  یار یاخت  ،یّماد   ایباشد  نه.    ایباشد 

دو،   نیمعتقد است که ا  م،یدرباره دو واژه »صعَد« و »صَعود« که به آن اشاره کرد   کلمات القرآن الکریم  يالتحقیق فصاحب  

مش   یهاصفت و  رنج  و  است  رفتن  بال  به  چرا  قتمختص  دارد؛  خود  با  جر  را  خالف   .است  یعیطب   انیکه 

 (287: 6، ج1360،ی)مصطفو 

است متضمّن تکلّف در    دهی جامه باب تفعّل ظاهر گرد»صعد« که در    (125)انعام/  ....[السماء   يکأّنما یّصّعد ف]...  هیآ  در

هر چه به آسمان    رایز  رود؛یبه آسمان بال م  یسخت  به  ییکه گو  دهیاو چندان تنگ گرد  نهیمعنا که س  نیامر است، بد

  ن یا  بر   دهی عق  زی را ن  یبرخ  ( 125:  4، ج1371،ی)قرش.گرددیدشوارتر م  تنفّس کم شده و    ژن یو اکس  تر قیهوا رق  م،یبالرو

 ( 267:  4،ج11415،ی)آلوس.ردیو از آن فاصله بگ زدیرود تا از حق بگریاست که به آسمان م

ُسوُل َیْدُعوُکْم في  َو ال َتْلُووَن َعلی  ِإْذ ُتْصِعُدونَ ]  هیآ  در   نیمراد از »تصعدون« رفتن در زم  (153..[.)آل عمران/ُأْخراُکْم   َأَحٍد َو الرَّ

  . نییبه پا  ایشود، خواه رو به بال باشد  یهموار اطالق م  ن یاصعاد بر دور شدن در زم  گرید  یریبه تعب  باشد.یهموار م

به نجد و حجاز بکار رفته است.)قرش  یهابال رفتن در مکان  یبه معنا   یلبطور ک ،  1371، یبلند مانند خروج از بصره 

معنا که »صعود« حرکت در ارتفاع    نیحرکت دانست بد  ری مس  نیهم  دیپس تفاوت »صعود« با »اصعاد« را با  (؛125:  4ج

 ( 178: 1400،  ی)عسکر .باشدیهموار م  نیحرکت در زم «و »اصعاد

د  د«ی»صع ا  گریاز  م  ن یمشتقات  چندیواژه  در  که  م  هیآ   نیباشد  آیمشاهده  َصعیدًا ]...  هیشود.  ُموا  َفَتَیمَّ ماًء  َتِجُدوا  َفَلْم 
باً  به    د«یمذکور عنوان کرده است که »صع  هیواژه در آ  نیا  رامونیباشد. راغب پیم  اتیآ  نی ا  ( از جمله43....[ )نساء/َطیِّ

  ی معنا  (484)مفردات راغب/   .دینمای م  مّمیکننده با آن ت   مّمیو لذا ت   زدیخیم  بر  نیاز زم  کهاست    یگرد و غبار  یمعنا

العروس بدان اشاره شده است »طر  د«ی »صع  گرید تاج    ل یبه دل  دی تنگ باشد که شا  ا یو    عی است چه راه وس  ق«ی که در 

بد  یخاک راه  ن  آمده است.  ریتعب  نیبودن  د  زیقبر  ن  ی مطرح شده است که خاک  یمعان   گریاز  بر علت    دیمز  زیبودن آن 

 ( 62: 5،ج 1414، یدی)زب.است

َیْصَعُد ]  :هیاز مفسّران را به خود معطوف کرده است آ  یاریکه نظر بس  یا هیآ  ماا ِإَلْیِه  ُة َجمیعًا  اْلِعزَّ ِه  َفِللَّ َة  اْلِعزَّ ُیریُد  َمْن کاَن 
اِلُح َیْرَفُعهُ  ُب َو اْلَعَمُل الصَّ یِّ هم    با  یچندان  وتت که مذکر و مؤنث آن تفااس  ی»کلم« اسم جنس جمع  (10..[.)فاطر/اْلَکِلُم الطَّ

برخ و  نموده  یندارند  فرض  کلمه  را جمع  آن  ط   اند.هم  کلمه  رفتن  به  یسو   به   بیبال  تقرّب  از  عبارت    ی سو   خدا 

  ستهیاست که با  یعمل صالح، عمل  زیاست. و ن  افتهیاعتال    ابد،یخداوند تقرّب    شگاهیکه به پ  یزیخداوند است، چون چ

است و آن را    بیخداوند همراه کلمه ط  یسو  و در صعود به  هدیممهور گرد  تیبا مُهر عبود  رایاست، ز  تیو رضا  ری تقد

  ب«ی پرنده کلمه »ط  یبرا  ییهاعمل صالح به منزله بال   (27:  7،ج1388،ی)طباطبائ.دینمایدر جهت قرب خداوند بلند م 

  ی به خوب  ز ین  ی عاجتما  اتیدر جامعه و ح  تیواقع  ن یرساند و ایحضرت دوست م  شگاهی است که آن را برداشته و تا پ

 ( 31: 11،ج1419،ی)مدرّس.و عمل صالح است کویجامعه، سخن ن یاست که عامل رشد و بالندگ انینما
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»صعود« غالبا بر    آن دو چندان نموده است.  یی بای»رفع« ز  یعنیخود    نیدو فعل »صعد« با جانش  ییفوق هم آ  هیآ  در

تر است    عیآن وس  ییو گستره معنا  ستیگونه ن  نی« ارود و »رفع  یآن بکار نم  ریو در غ  دهیارتفاع در مکان اطالق گرد

  ز ی فعل ن  نیکه ا  میدی رس  قتیحق  نیواژه »صعد« به ا  ییمعنا  یاو ( با واک178  :1400،ی)عسکر.میکه قبال از آن سخن گفت

  یعنیپژهش    یدارد که با واژه مرکز   یمکان  کردی»رفع« بر بال رفتن دللت نموده اما غالباً رو  یعنیخود    نیهمچون جانش

 است.  یی»تلّ« در تقابل معنا

   ی. رَق3. 2. 3

درجه درجه در علم   :العلم  يف   يترقّ معناست.    نیبه هم  زین   یو ترقّ  ی»بال رفت« و ارتق   یبه معنا  اً«یو رُقْ  اًی رَق  یرقی  یَ»رق

 (471:  19، ج 1414، یدی)زب.است  گریبه حال د یانتقال از حال یبه معنا  «ینمود و »ترقِّ شرفتیپ

ّلم   يرقیُت ف  گونه ترجمه نموده است:   ن یرا ا  «ی»رق   زی ن  راغب  رج و السُّ من    تُ یاز پله ها و نردبان بال رفتم و رَق  یعنی  الدَّ

 ( 101: 2، ج 1374،ینیحس ی)خسرو.: از سحر و افسون دور شدمهی الرُّق

چشم زخم و سوم   یحرز برا  یبال رفتن و دوم  یبه معنا  یعنوان شده است که اول  «ی»رق   یسه معنا برا  س،ییمقا  در

 ]   :هی( در آ471:  2)ابن فارس،ج.باشدیم   نیاز زم  یاها قطعهآن 
َ
ْرِض َو ما َبْیَنُهما َفْلَیْرَتُقوا ِفي اأْل

َ
ماواِت َو اأْل [ ْسباِب َأْم َلُهْم ُمْلُك السَّ

پله  (10)ص/ اسباب  از  منظور  و  است  همان صعود  ارتقاء  از  راهمراد  و  به  ییهاها  که  آسمانآن  لهیوس  است  به  ها  ها 

است که    نیفوق ا  ه یآ  افزوده است که منظور از  فعل،  نیبودن ا  یز یضمن اشاره به تعج  ی . عالمه طباطبائکنندیصعود م

  یو جلو نزول وح  ندیدخل و تصرف نما  نیآسمان و زم  ن یا  دراست؟ که بتوانند    شانیاز آن ا  نیها و زمملک آسمان  ایآ

 (. 119: 17ج  1417،ی)طباطبائ رندیرا بگ

َل َعَلْینا ِکتاباً   َأْو َیُکوَن َلَك َبْیت  ِمْن ُزْخُرٍف َأْو َتْرقی: ]  هیآ  در ی ُتَنزِّ َك َحتَّ ماِء َو َلْن ُنْؤِمَن ِلُرِقیِّ در    «ی»رق  (93...[ )اسراء/َنْقَرُؤهُ   ِفي السَّ

ز اشاره شده است. صاحب فتح  یفعل ن  نیبه عنوان مصدر ا  «یّبال رفتن است که در ادامه به »رُق  یبه معنا   زین  هیآ  نیا

امور حسّ  «یَمعتقد است که »رقِ  انیالب به امور مجرّد    یذکر شد و رقَ   هیآ  نیمانند آن چه در هم  یدر مورد  اختصاص 

 رود.یو شرّ بکار م ریداشته و در امور خ

نامعقول    یها اشاره به درخواست  یاست که به نحو  دهیگرد   انی)ص( بامبری معاندان پ  یها ییجوفوق در ادامه بهانه  هیآ

ا  دارد.  ممکن  ریو غ ادامه تصر  کهنی و جالب  باز  نیکه به فرض تحقق ا  کنندیم  حیدر  ا  امر،  تو  به تو و کار    مان یهم 

برا   مینخواه تا    دهی در سوره مدثّر عنوان گرد  زی ن  هیآ  نیهم  هی. شبمیآن را بخوان   هک  یاوریب  یهر کداممان کتاب  یآورد، 

َرًة  َبْل ُیریُد ُکلُّ اْمِرٍئ ِمْنُهْم َأْن ُیْؤتی است که: ]  ( 175: 4،ج1420،ی)قنوج.( 52[) مدّثر/ُصُحفًا ُمَنشَّ

آمده است با استناد به قول    هیآ  نیالسماء در ا  یال  یبه جا  السماء  يفپرسش که چرا عبارت    نیبا طرح ا  انیتب   احبص

م عنوان  ترق یفرّاء  اصل  در  که  ف  يف  یکند  »  السماء  يسّلٍم  لذا  است،  اشاره  «يفبوده  واقع  دارد.   یا در  محذوف    به 

آ520:  6، ج 1410،ی)طوس ]اتی(  ِإذا  :  راِقَي َکالَّ  التَّ قَبَلَغِت   ( وَ]26/امتی [  راٍق (  َمْن  )ققیَل  د27/امتی [  از  فعل    گر ی(  شواهد 

 است.  دهی کش ریاز لحظات سخت و جانکاه جان دادن را به تصو یواقع ییهاها صحنهاست که قرآن در آن  «ی»رق

به معنا   «ی»تراق است که نفس در    نیآن ا  هیوجه تسم  باشد.یم  نهیس  یگلوگاه و در واقع همان بال  ی جمع »ترقوه« 

واژه »راقٍ« اسم    شود.یمتوقف م  گریاز آن بال آمده و د  زیدرون ن   یرود و هوا یهنگامه جان دادن از آن نقطه بدن بال م 
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به   هیکرده است که آ  حیتصر هیآ ن یا ونرامی پ ی( زمخشر 117: 3،ج1371،ی)قرش .بال برنده است ی و به معنا یفاعل از رق

به گلوگاه رس  یکه وقت  شودیآور م  ادیمرگ پرداخته و    یسخت  میترس  مرحله از مراحل آخرت است و   نیاول  دیروح 

سخن از    نیاست که ا  نیرا اعتقاد بر ا  یبرخ  زیاو را نجات دهد و ن  تواندیم  یچه کس  ندیگویم  گریکدیحاضران به  

هنگام،   نیدر ا  مالئکه عذاب؟.  ایمالئکه رحمت؟    برد؟یروح او را بال م  یچه کس  ندیگویزبان مالئکه مرگ است که م

،  1407،ی)زمخشر   .(28،29/ امتی [ )قو ظّن أّنه الفراق و التّفت الّساق بالّساقکه وقت رفتن است ]  کندیم  نیقی  گر یمحتضر د

 ( 663: 4ج

 السّلم   الّدرجه  يف  یتوان رقیمعنا که م  نیاعمّ از »صعد« است، بد  «یبا »صعد« آمده است که »رق  «ی»رق   نیب  سهیدر مقا

بنا   از فعل صعد استفاده نمود.  توانینم  «العلم و الشرف الی أبعد غایة  يرقیُت ف»  ریدر تعب  ولی  برد  کار  به  زیرا با فعل صعد ن

ن  ری در غ  «یدر مکان و »رق  صربر آنچه عنوان شد »صعود« منح   ز ی ن  «ی»رق  ییمعنا  یها رود و از مؤلفهیبه کار م  زیآن 

الغایة در آن اشاره نمود. »  زی ن  ج«ی»تدر  کردیتوان به رویم به  بلغت  أراقیه حتی  به شیئًا شیئاً »  یبه معنا   «ما زلت    . است  «أعلو 

 ( 179:  1400، ی)عسکر

  ی با نگاه باشد.ی»تلّ« م ی عنیبحث  یصعد و رفع و در تقابل با فعل مبنا  ینی در مقام جانش «ی»رق میگونه که گفت  همان

پ از فعل صعد    یرفع و رق  ییگستره معنا  ییکه گو  افتیتوان دریم  میکرد  انیب  یصعد و رفع و رق  رامونیبه آن چه 

و مجرّد    ی و »رفع« در هر دو حوزه حسّ  «ی»رق  ولی  رفته  کار   به   یصعد غالباً در امور حسّ  گرید  ی است. به عبارت   شتریب

 دارد.  زی را ن جیتدر  هیماقابل کاربرد بوده و درون 

 جه ی نت

  افتیدر  توانی و تا زمان نزول قرآن و بعد از آن، م  یتا عصر جاهل  قیواژه »تلّ« از عصر عت  یخیتار  ریبه س  تیعنا  با

گسترش    یاز نوع  یعهد جاهل   زی و ن  قیخود در عهد عت  ییمعنا  یها با در برگرفتن مؤلفه  ، یواژه تک کاربرد قرآن  نیکه ا

رفته و در    کار  »علّقَ« و »رفعَ« به  ی به معنا  قیواژه »تل« در عهد عت  کهمعنا است    نیبرخوردار شده است. آن بد  ییمعنا

 ی و رفعت به کار رفته است. ول  یبلند   یمرکز   یافتاده« با معنا  نیتپه، بر زم  زه،ی»گردن، ن  یدر معان  شتریب  یعصر جاهل

گام در  و جامع  یقرآن  معانبلندتر  بلند  یتر همه  از  و سقوط  باهم جمع کرده  آ  یرا  بر  در رهگذر    افزوده است.  نرا 

تلّ« اگر چه با أفعال »خرّ«  »   که واژه  میمالحظه نمود  ،ییو تقابل معنا  ینیمحور جانش  بر  ه یبا تک  زی ن  یفیتوص  یمعناشناس

»هو در    «یو  معنا  کیو »کبّ«  مبنا   ییهاله  اما هم چنان  همتا  ییمعنا  یواقع شده  بر  و  نموده  را حفظ  خود    انیخود 

آن    ییمعنا  یا یدر مقابل فعل تک کاربرد »تلّ« قد علَم کرده و زوا  زی ن  «ی»رفع« و »صعد« و »رق  ل افعا   است.  افتهی  یبرتر 

امّا لزم است بدانانددهی کش  ری را به تصو و   دهی واژه و امثال آن به نگارش ما محدود نگرد  نیا  طهی در ح  که کاوش  می. 

 .افت ی دست خواهند  یندترارزشم یها افتهیمضاعف به  یبا همّت یپژوهشگران عرصه معناشناس 
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